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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Bakalářská práce "Pouštní svatyně Izraele. Podoba a funkce Boží schrány podle Pentateuchu"
obsahově odpovídá názvu, jde tedy o pojetí spíše popisné a zaměřené více na religionistický
aspekt (čemuž odpovídá i výběr literatury), avšak se snahou o zasazení tématu do širšího
kontextu.
Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První se zabývá vymezením širšího rámce
staroorientálních náboženství, konkrétně náboženství národů v sousedství Izraele. Ve druhé
části autor stručně seznamuje s knihami Tóry či Pentateuchu jako se základními biblickými
texty, z nichž vychází při popisu Boží schrány. Třetí část podává podrobný popis vzhledu a
funkce izraelské svatyně a ve čtvrté části se autor pokusil o srovnání pouštní svatyně
s jeruzalémským chrámem a hledá také paralely v semitském (zvl. arabském) a egyptském
prostředí.
Práce má logickou strukturu, obsahuje i obrazové přílohy představující geografické vymezení
a možnosti rekonstrukce stanu setkávání a archy úmluvy. V celkovém zpracování tématu by
jistě našel své místo popis specifik jahvistického kultu. Seznam literatury je poměrně obsáhlý,
autor používá cizojazyčnou literaturu v několika jazycích (tato skutečnost je pravděpodobně
příčinou několika drobných syntaktických nejasností). Pro větší přehlednost by však napříště
bylo vhodnější rozdělit seznam na prameny a sekundární literaturu.
Celkově práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Náboženství Izraele má mnoho společného s náboženstvími okolních národů. Jahvismus však
vykazuje také překvapivé rozdíly. Bylo by možné zmínit alespoň některá specifika?
Boží jméno "Jahwe Sabaoth" je v práci představováno v souvislosti s válečnými zástupy. Má
toto označení Boha Izraele ještě jiný význam?
Na s. 33 na 5. řádku 2. odstavce je věta: "schrána byla své bytosti svatyní". Bylo by možné
objasnit význam této části souvětí?
Na s. 21 ve 3. odstavci na 3. řádku pravděpodobně došlo k záměně slov. Mohl by autor uvést
správný hebrejský název knihy Numeri?
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